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 الخوارج من حٌث المعنً ، كما نالشنا أٌضا تمركز دولهم علً مر التارٌخ منذ اندحارهم فً الحلمة األولً من هذه الدراسة نالشنا
.. ( م 658ٌولٌو  ) هـ 38 صفر 9فً معركة النهروان 

 
، والحظنا  (ص  )تواجد الخوارج فً الحدٌث النبوي ، وهو ما ٌعنً أنهم كانوا متواجدٌن فً حٌاة النبً فً الحلمة الثانٌة نالشنا 
.. التحذٌرات النبوٌة بشأنهم 

 
 الفتنة التً ولعت فً أعماب ممتل الخلٌفة الثالث عثمان ثم فتنة معركة الجمل التً تلتها بشهور للٌلة ، السبب فً الحلمة الثالثة نالشنا

..   فً ذلن هو أن هاتٌن الفتنتٌن تمثالن المرحلة التمهٌدٌة التً ظهر فً نهاٌتها الخوارج 
 

معهم  (ع  )عن بداٌة الظهور الجماعً للخوارج فً أعماب معركة الجمل ، ورأٌنا محاوالت اإلمام علً فً الحلمة الرابعة تحدثنا 
.. مع ثالثً الجمل - زمنا وعددا – لحمن دماء المسلمٌن بالحوار معهم بأكثر مما فعل 

 
مع جٌشه بعد صفٌن ، فمد أراد له اإلمام علً  (ع  ) عن المصاعب اآلالم التً واجهت اإلمام علً فً الحلمة الخامسة الٌوم سنتحدث

أن ٌكون جٌشا ٌؤسس علً الشورى واحترام اإلنسان وحرٌة الكلمة والنمد والمساواة بٌن المائد وأصغر مرؤوسٌه ، لكن الطبٌعة  (ع  )
 )بالجٌش العلوي علً الوصً  (الخوارج  )البشرٌة استغلت تلن األخالق السامٌة ، فتطاول الكثٌر من أفراد الطابور الخامس لمعاوٌة 

الذي أذهب هللا عنه الرجس وطهره تطهٌرا ، وشتان بٌن حال جٌش معاوٌة الذي كان ٌحكم بالعصً والجزرة واألمر والنهً  (ع 
  ! والدسائس وجٌش اإلمام علً ، فلله فً خلمه شئون

 

: للتحكٌم( ع ) عن إجبار الخوارج لإلمام علً  ( 337 ص 2ج  )فً أنساب األشراف -  هـ 297توفً فً  – لال البالذري
 " .. ! ما أصنع؟ أنا مضطهد: فمال! أتُماضً معاوٌة على أن ٌَْحكَم حكمان : للت لعلً: عن علممة بن لٌس لال" 
 

: ما ٌلً  ( 94 ص 32ج  )فً تارٌخ مدٌنة دمشك -   هـ 571توفً فً عام  – لال ابن عساكر
م األشعري :للت لعلً ٌوم الحكمٌن: عن ابن عباس أنه لال "   إنما أوتى من أصحابً ، لد! ٌا ابن عباس ما أصنع ؟: لال... ال تحّكِ

فعذرته : لال ابن عباس ! أبداً حتى ٌكون أحدهما ٌمان ال ٌكون فٌها مضرٌان: َشعَفَت نٌتهم وَكلُّوا فً الحرب ، هذا األشعث ٌمول
" ..  أصحابه ال نٌة لهم فً الحرب وعرفت أنه مضطهد ، وأن

 
وبٌن مشركً لرٌش ، ٌومها  (ص  )هو كاتب االتفاق بٌن النبً  (ع  )، وكان علً بن أبً طالب  هـ 6فً عام   جري المولف ذاته ٌوم الحدٌبٌة :مالحظة ) 

إن لن مثلها : " بكتابة اسمه دون ذكر رسول هللا ، ولال له حٌنها  (ص  )من االتفاق ، فلما عارض علً ذلن أمره النبً " رسول هللا " أصروا علً نزع لمب 
" .. ، ستعطٌها وأنت مضطهد 

 لو شهدت أنن رسول هللا لم ألاتلن. دمحم رسول هللا سهٌل بن عمرو ، فمال  هذا ما صالح علٌه: فكتبت : " ما ٌلً  ( 509ص  )لال نصر بن مزاحم فً صفٌن 
 .. (" .. وأنت مضطهد  أكتب ما ٌأمرن ، إن لن مثلها ، ستعطٌها: هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  بلى وهللا إنه لرسول هللا وإن رغم أنفن ، فمال رسول: فغضبت فملت: لال علً ،

 
: ما ٌلً  ( 478ص  )فً صفٌن –  هـ 212توفً فً عام  – لال نصر بن مزاحم

الفٌلك ، من حٌال مولف  لما أصبحنا من لٌلة الهرٌر نظرنا فإذا أشباه الراٌات أمام صف أهل الشام وسط : عن تمٌم بن حذٌم لال" 
 " .. ...أطراف الرماح معاوٌة ، فلما أسفرنا إذا هً المصاحف لد ربطت على



 
وجٌش معاوٌة فٌن صفٌن ، فمد لاتل الطرفان حتى آخر  (ع  ) كان ٌوم الهرٌر مع لٌلته هما أشد األولات ضراوة فً المتال بٌن جٌش اإلمام علً :مالحظة ) 

.. رمك 
تطاعنوا حتى تمصفت رماحهم ، ثم نزل الموم  ، ثم النبل بادروا المتال فً ٌوم شدٌد الحر ، فتراموا حتى فنٌت: "  ذلن فً نفس المصدر فٌمول ٌصف بن مزاحم

السامع  ٌسمع ، حتى كسرت جفونها ، ولامت الفرسان فً الركب ، ثم اضطربوا بالسٌوف وُعمد الحدٌد ، فلم عن خٌولهم ، فمشى بعضهم إلى بعض بالسٌوف
األلوٌة والراٌات ، ومرت موالٌت أربع صلوات لم ٌسجد فٌها هلل فٌها إال  إال تغمغم الموم وصلٌل الحدٌد فً الهام وتكادم األفواه ، وكسفت الشمس ، وضلت

 .. (" .. تكبٌر 

 
: ما ٌلً  ( 35 ص 4ج  )فً تارٌخ األمم والملون -  هـ 310توفً فً عام – لال الطبري 

بن العاص وابن أبً معٌط  عبادَ هللا أمضوا على حمكم وصدلكم لتال عدوكم ، فإن معاوٌة وعمرو: علٌاً لال عن جندب األزدي أن "
 أنا أعرف بهم منكم ، لد صحبتهم أطفاالً ! لٌسوا بأصحاب دٌن وال لرآن  وحبٌب بن مسلمة وابن أبً سرح والضحان بن لٌس ،

! بما فٌها ، وما رفعوها لكم إال خدٌعة ودهناً ومكٌدة وصحبتهم رجاالً، فكانوا شر أطفال وشر رجال ، وٌحكم إنهم رفعوها وال ٌعلمون
لاتلتهم لٌدٌنوا بحكم هذا الكتاب ، فإنهم لد  فإنً إنما: فمال لهم ! أن ندعى إلى كتاب هللا عز وجل فنأبى أن نمبله  ما ٌسعنا: فمالوا له

الطائً ثم السنبسً فً  فمال له مسعر بن فدكً التمٌمً وزٌد بن حصٌن! ونسوا عهده ونبذوا كتابه  عصوا هللا عز وجل فٌما أمرهم ،
علً أجب إلى كتاب هللا عز وجل إذ دعٌت إلٌه وإال ندفعن برمتن إلى  ٌا: عصابة معهما من المراء الذٌن صاروا خوارج بعد ذلن 

: لال لال!! فمبلناه ، وهللا لتفعلنها أو لنفعلنها بن  إنه علٌنا أن نعمل بما فً كتاب هللا عز وجل! أو نفعل كما فعلنا بابن عفان  الموم ،
أما ال ، : لالوا له ! فاصنعوا ما بدا لكم  أما أنا فإن تطٌعونً تماتلوا وإن تعصونً! إٌاكم واحفظوا ممالتكم لً  فاحفظوا عنً نهًٌ

.... فابعث إلى األشتر فلٌأتن
ًٌّ إلى األشتر ٌزٌد بن هانئ السبٌعً أن ائتنى فأتاه فبلَّغه ، فمال لال لل له لٌس ما هذه الساعة التً ٌنبغً لن أن تزٌلنً فٌها  :فأرسل عل

إال أن انتهى إلٌنا ، فارتفع الرهج  فرجع ٌزٌد بن هانئ إلى علً فأخبره ، فما هو! رجوت أن ٌفتح لً فال تعجلنً  عن مولفً ، إنً لد
!  وعلت األصوات من لبل األشتر 

رأٌتمونً ساررته ألٌس إنما كلمته على رؤوسكم  من أٌن ٌنبغً أن تروا ذلن: لال! وهللا ما نران إال أمرته أن ٌماتل: الموم فمال له
ًَّ فإن الفتنة لد ولعت  وٌحن ٌا ٌزٌد لل له ألبل: لال له! فابعث إلٌه فلٌأتن وإال وهللا اعتزلنان  :لالوا! عالنٌة وأنتم تسمعونً  فأبلغه ! إل

! ابن العاهرة  أما وهللا لمد ظننت حٌن رفعت أنها ستولع اختالفاً وفرلة ، إنها مشورة: لال ، لال نعم! لرفع المصاحف؟: ذلن فمال له 
فملت له أتحب أنن ظفرت هاهنا ، وأن أمٌر : ولال ٌزٌد بن هانئ  ! أال ترى ما صنع هللا لنا ، أٌنبغً أن أدع هؤالء وأنصرف عنهم

فإنهم لد لالوا لترسلن إلى األشتر فلٌأتٌنن أو لنمتلنن : لال ! ال وهللا ، سبحان هللا: لال! بمكانه الذي هو به ٌفرج عنه أو ٌُْسلَم؟ المؤمنٌن
حٌن علوتم الموم ظهراً وظنوا أنكم لهم لاهرون  ! ٌا أهل العراق ٌا أهل الذل والوهن: فألبل حتى انتهى إلٌهم فمال!! عفان  كما لتلنا ابن

علٌه صلى هللا علٌه وآله  ما فٌها ، ولد وهللا تركوا ما أمر هللا عز وجل به فٌها ، وسنة من أنزلت ، رفعوا المصاحف ٌدعونكم إلى
لتل  لال فحدثونً عنكم ولد! إذاً ندخل معن فً خطٌئتن : لالوا! لد طمعت فً النصر  أمهلونً َعْدَو الفرس ، فإنً! وسلم فال تجٌبوهم 

ٌمتلون ، فأنتم اآلن إذ أمسكتم عن المتال مبطلون ، أم اآلن أنتم  متى كنتم محمٌن أحٌن كنتم تماتلون وخٌاركم: أماثلكم وبمى أراذلكم
 دعنا منن ٌا أشتر لاتلناهم فً هللا عز وجل وندع لتالهم  :لالوا! فمتالكم الذٌن ال تنكرون فضلهم فكانوا خٌراً منكم فً النار إذاً ؟ محمون

  !لسنا مطٌعٌن وال مطٌعً صاحبن فاجتنبنا  هلل سبحانه ، إنا
زهادةً فً الدنٌا وشولاً إلى  كنا نظن صلواتكم! ٌا أصحاب الجباه السود ! ودعٌتم إلى وضع الحرب فأجبتم   وهللا فانخدعتمخدعتم: فمال 

فأبعدوا ! بعدها عزاً أبداً  وما أنتم برائٌن! أال لبحاً ٌا أشباه النٌب الجاللة ! الدنٌا من الموت  لماء هللا عز وجل ، فال أرى فراركم إال إلى
،  وصاح بهم علً فكفُّوا! وجه دابته بسٌاطهم ، وألبل ٌضرب بسوطه وجوه دوابهم  فسبوه فسبهم ، فضربوا! كما بعد الموم الظالمون 

.. لد لبلنا أن تجعل المرآن بٌننا وبٌنهم حكماً : ولال للناس 
إلٌه من حكم المرآن ، فإن  ما أرى الناس إال لد رضوا وسرهم أن ٌجٌبوا الموم إلى ما دعوهم: فمال له فجاء األشعث بن لٌس إلى علً

المصاحف؟  فأتاه فمال ٌا معاوٌة ألي شًء رفعتم هذه! إئته إن شئت فسله : لال !! شئت أتٌُت معاوٌة فسألته ما ٌرٌد فنظرَت ما ٌسأل
منكم رجالً ترضون به ونبعث منا رجالً ، ثم نأخذ علٌهما أن  لال لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر هللا عز وجل به فً كتابه ، تبعثون

! كتاب هللا ال ٌَْعدوانه ، ثم نتبع ما اتفما علٌه  ٌعمال بما فً
رضٌنا ولبلنا ، فمال أهل  فإنا لد: الحك ، فانصرف إلى علً فأخبره بالذي لال معاوٌة ، فمال الناس هذا: فمال له األشعث بن لٌس

 ، فإنا لد رضٌنا بأبً موسى األشعري: وأولئن الموم الذٌن صاروا خوارج بعد فإنا لد اخترنا عمرو بن العاص ، فمال األشعث: الشام
فمال األشعث وزٌد بن حصٌن ! أولً أبا موسى  إنً ال أرى أن! فإنكم لد عصٌتمونً فً أول األمر فال تعصونً اآلن: لال علً



فارلنً وخذل الناس عنى ثم  فإنه لٌس لً بثمة لد: إال به فإنه ما كان ٌحذرنا ولعنا فٌه ، لال علً ال نرضى: الطائً ومسعر بن فدكً
منن  ما نبالً أنت كنت أم ابن عباس ، ال نرٌد إال رجالً هو: نولٌه ذلن ، لالوا هرب منً حتى آمنته بعد أشهر ، ولكن هذا ابن عباس

! ومن معاوٌة سواء ، لٌس إلى واحد منكم بأدنى منه إلى اآلخر 
لال أبو محنف ! األشتر وهل سعَّر األرض غٌر: لال أبو محنف حدثنً أبو جناب الكلبً أن األشعث لال فإنً أجعل األشتر،: فمال علً

حكمه أن ٌضرب : وما حكمه؟ لال: نحن إال فً حكم األشتر؟ لال علً وهل: عن عبد الرحمن بن جندب عن أبٌه أن األشعث لال
 ً  ".. !فاصنعوا ما أردتم : نعم ،لال :لالوا! فمد أبٌتم إال أبا موسى؟: لال! بالسٌوف حتى ٌكون ما أردت وما أراد بعضنا بعضا

 
: ما ٌلً  ( 40 ص 4ج  )فً نفس المصدر ٌضٌف الطبري 

ا كنتم األعلٌن  لمد فعلتم فعلةً َضْعَضعَْت لوة ، وأسمطت ِمنَّة ، وأوهنت وأورثت: صفٌن  أن علٌاً لال للناس ٌوم"  وهناً وذلة ، ولمَّ
، وٌمطعوا  المتل ووجدوا ألم الجراح ، رفعوا المصاحف ودعوكم إلى ما فٌها لٌفتؤوكم عنهم وخاف عدوكم االجتٌاح ، واستحرَّ بهم

وأٌم هللا ما ! فأعطٌتموهم ما سألوا ، وأبٌتم إال أن تدهنوا وتجوزوا  الحرب فٌما بٌنكم وبٌنهم ، وٌتربصوا رٌب المنون خدٌعة ومكٌدة ،
 !! " .. بعدها توافمون رشداً ، وال تصٌبون باب حزم أظنكم

 
لما اضطرب علٌه ( ع ) خطبة لإلمام علً  ( 186 ص 2ج  )فً شرح نهج البالغة -  هـ 656توفً فً عام – ذكر ابن أبً حدٌد 

: أصحابه فً أمر الحكومة كما ٌلً 
لعدوكم أنهن،لمد كنت  وهً ولد وهللا أخذت منكم وتركت، معكم على ما أحب حتى نهكتكم الحرب، ، إنه لم ٌزل أمري أٌها الناس"

ً ! أمس أمٌراً فأصبحت الٌوم مأموراً  ".. ولد أحببتم البماء ولٌس لً أن أحملكم على ما تكرهون! فأصبحت الٌوم منهٌاً  وكنت أمس ناهٌا
 

: عن أثر معركة صفٌن علً جٌش اإلمام علً ( 342 ص 2ج  )فً أنساب األشراف -  هـ 297توفً فً  – لال البالذري
" .. خرج الناس إلى صفٌن وهم أحباء متوادون ، ورجعوا وهم أعداء متباغضون ، ٌضطربون بأسٌاط " 

فً السنن -  هـ 458توفى فً عام – ، والبٌهمى  (312 ص 15ج )فً مصنفه  -  هـ235 توفى فً عام  -أخرج ابن أبً شٌبة 
                                                                 :رجال ثماة عن أبً رزٌن أنه لال ما ٌلً  بإسناد ، (184 ص8ج )الكبرى 

ًّ فً عسكره (أي التحكٌم  )لما كانت الحكومة "   حتى دخل  بصفٌن وباٌن الخوارج علٌاً رجعوا مباٌنٌن له ، وهم فً عسكرهم وعل
ًّ إلٌهم ابن عباس فكلمهم فلم ٌمع منهم مولعاً ، ًّ الكوفة مع الناس بعسكره ، ومضوا هم إلى حروراء فً عسكرهم ، فبعث عل  عل

ًّ إلٌهم فكلمهم حتى أجمعوا هم وهو على الرضا ، فألاموا ٌومٌن أو  فرجعوا حتى دخلوا الكوفة على الرضا منه ، ومنهم ، فخرج عل
ًّ فمال : لال  نحو ذلن ، فلما أن كان الغد  إن الناس ٌتحدثون أنن رجعت لهم عن كفرن ،: فدخل األشعث بن لٌس وكان ٌدخل على عل

ًّ المنبر فحمد هللا وأثنى علٌه فخطب فذكرهم ومباٌنتهم الناس وأْمُرهم الذي فارلوه فٌه ، فعابهم وعاب أمرهم صعد الجمعة : لال  ، عل
ًّ  ، ال حكم إال هلل فلما نزل عن المنبر تنادوا من نواحً المسجد - ٌسكتهم باإلشارة - حكم هللا أنتظر فٌكم ، ثم لال بٌده هكذا : فمال عل

" ..  لئن أشركت لٌحبطن عملن ولتكونن من الخاسرٌن : هو على المنبر حتى أتى رجل منهم واضعاً أصبعٌه فً أذنٌه وهو ٌمول 

الجمل وصفٌن ب (ع  )ضمن من انخدع بذلن ، ورغم أنه لاتل مع اإلمام  (ربٌعة بن أبى شداد الخثعمى  )الٌمنٌة كان زعٌم لبٌلة خثعم 
ًّ كلما تحدث  .. وحمل لواء المبٌلة ، إال أن األشعث تمكن منه وضمه للخوارج فأخذ ٌهلل وٌماطع اإلمام عل

ًّ ذهب إلً معسكرهم ولال ل ( 56  ص4ج  )فً تارٌخ األمم والملون -  هـ 310توفى فً عام – ٌروى الطبري  ربٌعة أن اإلمام عل
ًٌّ ! على سنة أبً بكر وعمر :  فمال ربٌعة باٌع على كتاب هللا وسنة رسوله: بن أبً شداد الخثعمً  وٌلن لو أن أبا : لال له اإلمام عل

ًٌّ ولال ! شًء من الحك  عمال بغٌر كتاب هللا وسنة رسوله لم ٌكونا على بكر وعمر أما وهللا لكأنً بن : فباٌعه ، فنظر إلٌه اإلمام عل
النهر مع خوارج  ٌضٌف الطبري أن الخثعمى لتل ٌوم! .. مع هذه الخوارج فمتلت ، وكأنً بن ولد وطئتن الخٌل بحوافرها  ولد نفرت
 ..البصرة 

بشروط جدٌدة بعد أن شارن فً الجمل وصفٌن سوي تفسٌر  (ع  )لإلمام علً   ال تفسٌر من تجدٌد بٌعة ربٌعة بن أبً شداد :المالحظة األولً : مالحظتان ) 
!  لد تغلب علٌه وجنده  – لائد الطابور الخامس – واحد ، وهو أن األشعث 

 



 أما أولئن الذٌن ٌعلمون مخالفة الشٌخٌن للنصوص فً حك ، االنمسام كان اإلمام علً ٌجامل الذٌن ٌمدسون أبا بكر وعمر عن جهل مخافة :المالحظة الثانٌة 
 .. (مولفه واضحا منهم  ، ولنا فً رده علً عبد الرحمن بن عوف ٌوم خدٌعة الشورى التً صنعها عمر لخٌر دلٌل  (ع  )الوالٌة فكان 

                            : ما ٌلً  ( 166 ص 1ج  )فً اإلمامة والسٌاسة -  هـ 276توفى فً –  ٌمول ابن لتٌبة الدٌنوري الشافعً
ًٌّ  أبى الخثعمً إال سنة أبً بكر وعمر ، وأبى"   أما وهللا لكأنً بن لد نفرت : علً أن ٌباٌعه إال على كتاب هللا وسنة نبٌه فمال له عل

ٌوم النهروان لتٌالً لد  فرأٌته: لال لبٌصة! خٌلً لد شدخت وجهن ، فلحك بالخوارج فمتل ٌوم النهروان فً هذه الفتنة، وكأنً بحوافر
  .."ما حرن شفتٌه لط بشًء إال كان كذلن ! هلل در أبً الحسن: علً وللت  وطأت الخٌل وجهه وشدخت رأسه ومثلث به ، فذكرت لول

الموالً لخصمه معاوٌة لد أصر علً أن  (ع  )ولد ذكرنا أن الطابور الخامس فً جٌش اإلمام علً ُعمد التحكٌم فً دومة الجندل ، 
وفد اإلمام علً فً مواجهة عمرو بن العاص ، وهو أحد دهاة العرب – وهو ٌحمل حمدا علً اإلمام – ٌتولً أبو موسً األشعري 

. وصاحب خدٌعة رفع المصاحف فً صفٌن التً غٌرت مجري تارٌخ البشرٌة إلً األبد 

 كم شمال المدٌنة المنورة وهً فً منتصف الطرٌك بٌن الشام والمدٌنة ، وبها حصن منٌع ٌسمً 450 تمع دومة الجندل علً بعد :مالحظة ) 
أنها  ( 287 ص 2ج  ) ٌالوت الحموي فً معجم البلدان ذكر..  هـ 5فً ربٌع أول  (ص  )مارد بناه الغساسنة الموالون للروم ، ولد حررها النبً 

  ..(جندلة : فهً الحجارة المنتشرة بالمنطمة ، ومفردها : إلى حصن بناه دوماء بن إسماعٌل ، أما الجندل ُسمٌت بذلن نسبة

 :عن تارٌخ مؤتمر دومة الجندل ما ٌلً  ( 255ص  )فً التنبٌه واإلشراف -  هـ 346توفً فً عام – ٌمول المسعودي 
، سنةٌ وخمسة  38الحكمٌن أبً موسى األشعري وعمرو بن العاص بدومة الجندل فً شهر رمضان سنة  بٌن ولعة صفٌن والتماء "

" ..   الخوارج بالنهروان ولتله إٌاهم ، سنة وشهران أشهر وأربعة وعشرون ٌوماً ، وبٌن التمائهما وخروج علً إلى

 
فً منالب آل -  هـ 558توفً فً عام – ، وابن شهر آشوب  ( 190 ص 2ج  )فً تارٌخه -  هـ 284توفً فً عام – لال الٌعموبً 

بألفاظ متشابهة عن ابن مردوٌه عن سوٌدة  ( 507 ص 13ج ) ، وابن أبً حدٌد فً شرح نهج البالغة  ( 363 ص 2ج  ) أبً طالب
: ابن غفلة أنه لال ما ٌلً 

إسرائٌل اختلفوا فلم ٌزل االختالف بٌنهم حتى  إن بنً: " سمعت رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٌمول: شاطئ الفرات ، فمال  كنت مع أبً موسى على" 
فملت أعٌذن باهلل أن  ! اتبعهما ، وال تنفن أموركم تختلف حتى تبعثوا حكمٌن ٌضالن وٌضل من تبعهما بعثوا حكمٌن ضالٌن ضلَّ من

" ..  كما برأنً من لمٌصً برأنً هللا من ذلن: فخلع لمٌصه فمال: تكون أحدهما لال
 
إن هللا إذا : لربما كان البالء موكال بالمنطك ، ولمٌته بعد التحكٌم فملت : لال سوٌدة : " أضاف الٌعموبً فً المصدر المذكور : المالحظة األولً :  مالحظتان )

!  لضً أمرا لم ٌغالب 
 

 هـ فً مدٌنة مازندران فً إٌران ، ولره وعظمه علماء الشٌعة والسنة علً السواء ، حفظ المرآن وهو فً 489 ولد ابن شهر آشوب فً عام :المالحظة الثانٌة 

كان بهً المنظر ، صادق المول ، حسن المسلن ، واسع العلم ، على درجة من الخشوع والعبادة ، دائم الوضوء والطهارة ، له سبعة الثامنة ، 
( .. مؤلفات ، أكثرها شهرة منالب آل أبً طالب ، وٌمع فً أربعة مجلدات 

 

: ما ٌلً  ( 188 ص 2ج  ) فً تارٌخه لال الٌعموبً
ًٌّ بعبد هللا بن " بدومة الجندل فً شهر ربٌع  عباس فً أربعمائة من أصحابه ، ونفذ معاوٌة أربعمائة من أصحابه ، واجتمعوا ووجه عل

 " ..فخدع عمرو بن العاص أبا موسى . 38األول سنة 

 ًّ ٌْن فمرر أنه فً (ع  )علم اإلمام عل حل من وثٌمة التحكٌم ، ولرر استئناف المتال ضد معاوٌة  بما حصل فً دومة الجندل بٌن الحكم
ٌْن لد خالفا: " الخوارج  ، فأرسل إلى ٌْن ارتضٌناهما حكم كتاب هللا واتبعا هواهما بغٌر هدى من هللا ،  أما بعد ، فإن هذٌن الرجلٌن اللذ

  ." .سائرون إلى عدونا وعدوكم ، ونحن على األمر األول الذي كنا علٌه والسالم  فإذا بلغكم كتابً هذا فالبلوا ، فإنا

ًّ بما ٌلً رد الخوارج  "                                                                             :بمٌادة األشعث بن لٌس على اإلمام عل
شهدت على نفسن بالكفر ، واستمبلت التوبة ، نظرنا فٌما بٌننا وبٌنن ، وإال  أما بعد ، فإنن لم تغضب لربن ، وإنما غضبت لنفسن ، فإن



، فلما لرأ اإلمام كتابهم ٌئس منهم ورأى أن ٌتركهم وٌمضً بجٌشه حتى ٌلمى أهل " نبذنان على سواء ، إن هللا ال ٌحب الخائنٌن  فمد
 ..الشام وٌواجه معهم جٌش معاوٌة 

: ما ٌلً   ( 52 ص 4ج  )فً تارٌخ األمم والملون -  هـ 310توفً فً  – لال الطبري
 لد أردتكم على ذلن: واخرج بنا إلى عدونا نماتلهم حتى نلمى ربنا ، لال لهم تب من خطٌئتن وارجع عن لضٌتن: فمال له حرلوص" 

ِ إذَا: "عهوداً ومواثٌماً ، ولد لال هللا تعالى فعصٌتمونً، ولد كتبنا بٌننا وبٌن الموم كتاباً وشرطنا شروطاً وأعطٌنا علٌها  وأوفُوا بعَْهِد اَّللَّ
ٌَْماَن بَْعدَ تَوِكٌدَها َولَْد َجعَْلتُمُ  ُكْم َكِفٌالً إن هللا ٌَْعلَُم َما تَْفعَلُونَ  َعاَهدتم َوالَ تَْنمُُضوا األ ٌْ َ َعلَ ذلن ذنب ٌنبغً أن تتوب : حرلوص  ، فمال"اَّللَّ

" .. الرأي ، وضعف من العمل ولد نهٌتكم عنه  ما هو ذنب ولكن عجز من: منه، فمال له علً
 

 هذا هو أول ظهور واضح للصحابً حرلوص الذي ٌحمل بعض عنوان الدراسة اسمه ، وسوف نتحدث بتفاصٌل أكثر عنه فً الحلمات المادمة :مالحظة ) 
 .. (.. هو رأس الفرلة الناجٌة  (ع  )فٌه ، وهذه تعد من عالمات النبوة عند أهل البصٌرة ودلٌال علً أن اإلمام علً  (ص  )لنري كٌف تحممت نبوءة النبً 

 

بما جري من خدٌعة فً دومة الجندل ولف فً معسكره فً النخٌلة بمدٌنة الكوفة وخطب الناس موضحا  (ع  )بعد أن علم اإلمام علً 
.. لهم ما جري هنان من أحداث 

 
الخطبة التً ألماها اإلمام فً جٌشه هنان ،  ( 84 ص 1ج  )فً شرح نهج البالغة -  هـ 656توفً فً عام  – ذكر ابن أبً حدٌد

: وفٌها ورد تلمٌح لمن أجبره علً اختٌار أبً موسً األشعري ، فكان منها ما ٌلً 
لٌس معه إله غٌره وأن دمحماً عبده  بالخطب الفادح والحدث الجلٌل ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌن له الحمد هلل وإن أتى الدهر" 

: أما بعد .. ورسوله ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
الممصود به  )أمري  العالم المجرب تورث الحسرة ، وتعمب الندامة ، ولد كنت أمرتكم فً هذه الحكومة فإن معصٌة الناصح الشفٌك

ًَّ إباء (التحكٌم  حتى ارتاب ! المخالفٌن الجفاة والمنابذٌن العصاة  ، ونخلت لكم مخزون رأًٌ ، لو كان ٌطاع لمصٌر أمر ، فأبٌتم عل
أمرتكم أمري بُمْنعَرج اللِّوى فلم تستبٌنوا النصح إال ضحى : بمدحه ، فكنت وإٌاكم كما لال أخو هوازن  الناصح بنصحه ، وضن الزند

 " .. الغد
 

ٌعلم بمدي الفتنة التً أحدثها األشعث بن لٌس فً جٌشه بالكوفة ، لهذا نراه ٌرفض مصاحبة وفده إلً دومة  (ع  )كان اإلمام علً 
.. الجندل مخافة أن ٌعود إلً الكوفة فٌجد أن الناس لد انفضوا من حوله 

 
: ما ٌلً  ( 346 ص 2ج  )فً أنساب األشراف -  هـ 297توفً فً عام  – ٌمول البالذري

ٌا ابن : ٌزٌد بن الحر العبسً بموله  (ع  )أمر الحكمٌن ، أجاب  وحٌنما طلب ابن الحر من علً أن ٌحضر إلى دومة الجندل ، لٌشهد" 
 ".. أعظم من الحرب بٌنهم وبٌن أهل الشام إنً آخذ بأنفاس هؤالء ، فإن تركتهم وغبت عنهم كانت الفتنة فً هذا المصر الحر ،

 
 :خطبة ألماها اإلمام علً الخوارج ، وجاء فٌها ما ٌلً  ( 96 ص 2ج  )فً نفس المصدر السابك ذكر ابن أبً حدٌد 

ألسنتهما معه وللوبهما تبعه ،  اختاروا رجلٌن ، فأخذنا علٌهما أن ٌجعجعا عند المرآن وال ٌجاوزاه ، وتكون فأجمع رأي ملئكم على أن "
بالعدل والعمل  ، ولد سبك استثناؤنا علٌهما فً الحكم الجور هواهما ، واإلعوجاج دأبهما فتاها عنه وتركا الحك وهما ٌبصرانه ، وكان

" ..  حٌن خالفا سبٌل الحك ، وأتٌا بما ال ٌعرف من معكوس الحكم بالحك سوء رأٌهما وجور حكمهما ، والثمة فً أٌدٌنا ألنفسنا
 
فً نمض الشٌعة المدرٌة ، فً منهاج السنة النبوٌة -  هـ 728توفى فً عام – ٌمول شٌخ اإلسالم األموي ومنظر السلفٌة الوهابٌة ابن تٌمٌة : مالحظة  ) 

:  ما ٌلً  ( 516  ص4ج  ) تحمٌك دمحم رشاد سالم
كانت خالفة عثمان هادٌة مهدٌة ساكنة ، واألمة فٌها متفمة ، وكانت ست سنٌن ال ٌنكر علٌه الناس شٌئا ، ثم أنكروا أشٌاء فً الست البالٌة ، وهى دون ما " 

أنكروه على علً من حٌن تولى ، فالذٌن خرجوا على عثمان طائفة من أوباش الناس ، وأما علً فكثٌر من السابمٌن األولٌن لم ٌتبعوه ، ولم ٌباٌعوه ، وكثٌر من 
                                 " ..الصحابة والتابعٌن لاتلوه ، وعثمان فً خالفته فتحت األمصار ولوتلت الكفار ، وعلً فً خالفته لم ٌمتل كافر ولم ٌفتح مدٌنة 

                                     :لاط التالٌة نٌرتكب ابن تٌمٌة بذلن أخطاء كثٌرة وٌزٌّن الباطل كً ٌكون حما ، وٌسلب الحك نوره ، ونضع الرد علٌه فً ال
 (ع  )ابن تٌمٌة وٌملل من حجم الجرائم التً ارتكبت فً خالفة عثمان ، وٌمول أنها كانت دون ما أنكروه فً خالفة علً ، فهل عٌن اإلمام علً ٌستصغر  -1

كمستشار أول له وهو فً بطن أمه  (ص  ) والٌا عنده كان شاربا للخمر أو زانٌا كما فعل عثمان مع ابن عمه الولٌد بن عمبه بالكوفة ، أو وضع من لعنه النبً



، وهل ! ؟أو وضع علً مصر مرتدا كما فعل عثمان مع أخٌه غٌر الشمٌك عبد هللا بن أبً السرح كما فعل عثمان مع ابن عمه وزوج ابنته مروان بن الحكم ، 
كما فعل عثمان  (ص  )، وهل خالف اإلمام علً سنة النبً ! ٌكنز الذهب والفضة أللربائه وٌنهب بٌت مال المسلمٌن كما فعل عثمان ؟ (ع  )كان اإلمام علً 

                                                                                                                                                        !ٌوم الصالة فً منى ؟
أوباش الناس بمتل عثمان ، وٌتغافل عامدا متعمدا عن حمٌمة ساطعة ، وهى أن الذٌن دعوا إلى لتل عثمان لٌسوا أوباش الناس بل كبار ابن تٌمٌة  ٌتهم -2

                                                                                                 .. الصحابة ، وعلى رأسهم أم المؤمنٌن عائشة والزبٌر وطلحة وعمار 
هم من السابمٌن األولٌن ، وهذه مغالطة ، ولد ذكرنا أرلام كبار المشتركٌن معه فً الجمل فً  (ع  ) ٌدعً ابن تٌمٌة أن الذٌن خرجوا على اإلمام علً -3

                                                                                                                                                                        ..الحلمة الثالثة ، وفً صفٌن بالحلمة الرابعة الماضٌة
– لم ٌفتح مدٌنة أو ٌمتل كافرا ، فهل ٌنكر ابن تٌمٌة أن الفتوحات التً أورثها عمر بن الخطاب لمن جاء من بعهده  (ع  ) ٌمول ابن تٌمٌة أن اإلمام علً -4

لم تكن إسالمٌة بل دموٌة ، حٌث لتلوا الرجال ونهبوا الثروات واغتصبوا النساء وخطفوا األطفال من أحضان أمهاتهم ، وهو ما خالف - باستثناء اإلمام علً 
كلٌا منهج النبً فً التبلٌغ ؟  وٌمكن مراجعة الطبمات الكبرى البن سعد وتارٌخ الطبري للولوف على حمٌمة ما جرى فً هذه الحروب الدموٌة التً أسموها 

.. زورا بالفتوحات  
فً حٌاته وخالفها من أتى من بعده ، فمن السهل  (ص  ) الصحٌحة ذات الطابع السلمً التً فعلها فمط النبً أما لو كان ابن تٌمٌة ٌمصد الفتوحات اإلسالمٌة

ماذا ٌفعل أي لائد حكٌم لو أشعل أفراد من الطابور الخامس النار فً جبهته الداخلٌة وخطفوا النساء وباعوهم فً األسواق ولتلوا : فً تلن الحالة أن نسأله 
، أٌتركهم وٌذهب ٌفتح البالد وٌحرر العباد ، أم ٌؤّمن المسلمٌن أوال فً ! األطفال أمام أمهاتهم كما فعل جٌش معاوٌة فً المسلمٌن تحت لٌادة بسر ابن إرطأة ؟

، ألم ٌكن أْولى بشٌخ السلفٌٌن األموي ابن تٌمٌة بدال من دفاعه عن بنً أمٌة فً كتبه أن ٌدافع عن الحموق النبوٌة التً ُضٌّعت فً الخالفة المسلوبة ! دٌارهم ؟
 .. (! ، كان األولى به أن ٌدٌن االنتهاكات على ٌد أبناء الشجرة الملعونة فً المرآن ، وال ٌركن إلى الذٌن ظلموا حتى ال ٌبوء بإثمهم ! ؟

إلً معسكر الخوارج فً  (صعصة – أبً أٌوب األنصاري – عبد هللا بن عباس  )ومندوبوه  (ع  )كثرت زٌارات اإلمام علً 
.. حروراء ٌنصحهم وبالعودة إلى صحٌح الدٌن وعدم الفتنة ، تماما كما فهل مع أصحاب الجمل وصفٌن 

: فً معسكر الخوارج ، وفٌها جاء ما ٌلً ( ع ) خطبة ألماها اإلمام علً  ( 233 ص 1ج  ) فً شرح مهج البالغة ذكر ابن أبً حدٌد
علٌه السالم إحدى ٌدٌه على األخرى ثم  فصفك! نهٌتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها ، فما ندري أيُّ األمرٌن أرشد :فمال لام إلٌه رجل" 

فٌه خٌراً ، فإن  وهللا لو أنً حٌن أمرتكم بما أمرتكم به حملتكم على المكروه الذي ٌجعل هللا أما! هذا جزاء من ترن العمدة : لال
لكانت الوثمى ، ولكن بمن وإلى من؟ أرٌد أن أداوي بكم وأنتم دائً ،  استممتم هدٌتكم، وإن اعوججتم لومتكم ، وإن أبٌتم تداركتكم ،

ًّ  اللهم لد ملَّت أطباء هذا. الشوكة بالشوكة وهو ٌعلم أن َضلَعَها معها  كنالش .. الداء الدوّي ، وكلَّت النزعة بأشطان الرك
َولَهَ اللماح إلى أوالدها ، وسلبوا السٌوف  إلى اإلسالم فمبلوه ، ولرؤوا المرآن فأحكموه ، وهٌجوا إلى المتال فولهوا أٌن الموم الذٌن دعوا

! ٌعزون عن الموتى  بعٌض هلن وبعٌض نجا ، ال ٌبشرون باألحٌاء ، وال. زحفاً زحفاً وصفّاً صفّاً  أغمادها ، وأخذوا بأطراف األرض
. الخاشعٌن  على وجوههم ُغْبرةُ ! ذُْبُل الشفاه من الدعاء ، ُصْفُر األلوان من السهر  ُخمُص البطون من الصٌام ،ُمْرهُ العٌون من البكاء ، 

إن الشٌطان ٌُْسنً لكم طرله ، وٌرٌد أن ٌحل دٌنكم ! على فرالهم  أولئن إخوانً الذاهبون ، فحكٌّ لنا أن نظمأ إلٌهم ، ونعض األٌدي
".. ممن أهداها إلٌكم ، واعملوها على أنفسكم  وٌعطٌكم بالجماعة الفرلة ، فاصدفوا عن نزغاته ونفثاته ، والبلوا النصٌحة عمدة عمدة ،

 
علً محاوالت األشعث إثارة الخوارج كلما تحدث ( ع ) رد اإلمام علً  ( 56 ص 1ج  )فً نفس المصدر كما ذكر ابن أبً حدٌد 
 :علً الخطبة السابمة ما ٌلً  (ع  )اإلمام ، فورد فً رده 

ًَّ مما لً؟: فخفض علٌه السالم إلٌه بصره فمال! علٌن ال لن  ٌا أمٌر المؤمنٌن هذه " ! علٌن لعنة هللا ولعنة الالعنٌن  !ما ٌدرٌن ما عل
وإن امرأً  ! أسرن الكفر مرة واإلسالم أخرى ، فما فدان من واحدة منهما مالن وال حسبن وهللا لمد! منافك بن كافر ! حائن بن حائن 

" ..  وال ٌأمنه األبعد دلَّ على لومه السٌف ، وساق إلٌهم الحتف لحريٌّ أن ٌممته األلرب ،
 

: كما ٌلً  ( 297 ص 1ج  )ٌفسره ابن أبً حدٌد فً شرح نهج البالغة   (ع  ) هذا الهجوم الذي شنه األشعث بن لٌس علً األمام علً :مالحظة ) 

هذا جزاؤكم إذ تركتم الرأي والحزم وأصررتم  هذا جزاء من ترن العمدة ، وكان مراده علٌه السالم: ٌدٌه على األخرى ، ولال فصفك علٌه السالم بإحدى "

وما : هذه علٌن ال لن ، لال له: لال األشعث له فلما.... هذا جزائً حٌث تركت الرأي والحزم وحكَّمت: فظن األشعث أنه أراد على إجابة الموم إلى التحكٌم ،

ًَّ مما لً ، علٌن لعنة  " ..( .. هللا ولعنة الالعنٌن ٌدرٌن ما عل

 
وجنود مناوئٌه  (ع  )الفارق السلوكً بٌن جنود اإلمام علً 

وأجبروه علٌها ، ولم ٌفرق – وفً ممدمتهم طلحة والزبٌر – بعد ممتل عثمان إلً الخالفة ، بل ذهب الناس  (ع  )لم ٌسع اإلمام علً 
فً العطاء بٌن المسلمٌن كما فّرق عمر ، بل ساوي بٌنه وبٌن عبده ، ولم ٌضع ٌده علً بٌت مال المسلمٌن ووزعه علً ألاربه كما 



فعل عثمان ، ولم ٌصنع لنفسه برجا عاجٌا ٌتكلم فٌه للناس فً استعالء ، بل كان متواضعا إلً ألصً الحدود ، ولم ٌتخذ لرارا وٌأمر 
كما  (بمتل من ٌعارضه فً جٌشه  )والترهٌب  (بالرشاوى  )جنوده أن ٌنفذوه ، بل شاورهم وأخذ برأٌهم ، ولم ٌسلن سلون الترغٌب 

.. فعل المرشٌون من لبله ومن بعده ، بل كانت حٌاته كلها لنصرة دٌن هللا  ودٌمومة سنة رسوله 
 

فً كل مكان ذهب إلٌه لٌحولوا بٌنه وبٌن الناس ، لمد فعلوها  (ع  )لم ٌتحمل المرشٌون هذا األسلوب الرالً من التعامل ، فتعمبوا علٌا 
كان منصورا بموة السماء ، حتى تُمام الحجة علً الناس ، لٌهلن من هلن عن  (ص  )مع صاحب الرسالة ، لكن الفارق هنا هو النبً 

 (.. 42األنفال   )بٌنة وٌحٌا من حً عن بٌنة 
 

فً موكب المفتونٌن المثبطٌن والداعٌن لفض الناس عن الدٌن ستأتً لرٌش فً الصفوف األولً كً ٌتم استبعادها من الحوض ، ومن 
، نظٌر ما  (الرأ نص الحدٌث المتواتر فً الحوض بالبخاري عن رواٌة أبً هرٌرة  )هنان تماد واألغالل فً أعنالها ، إلً النار وهللا 

أفسدت علً األرض ، ٌلٌها كل من سمعها واصطف فً صفوفها وحارب تحت راٌتها ، كل علً حسب حجم الجرم الذي ارتكبه ، 
وعدالة السماء تبلغ من الدلة أنها تحصً أوراق الشجر المتسالط وكذلن الذرات متناهٌة الصغر ، كما جاء فً سورة األنعام آٌة رلم 

 .. ال حبة فً ظلمات األرض وال رطب وال ٌابس إال فً كتاب مبٌن ، وما تسمط من ورلة إال ٌعلمها و59
 

ص  )علً الرسالة الدمحمٌة بعدة وفاة النبً ! - لبل حدوثه –  لمد شرح حدٌث الحوض المتواتر  تفاصٌل العصٌان المرشً :المالحظة األولً   :اتسبع مالحظ) 
.. )         

بٌنما أنا لائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج : " لال ما ٌلً ( ص ) عن أبى هرٌرة أن النبً  ( ط بوالق مصر 121 ص 8ج  ) فً صحٌحه أخرج البخاري
أدبارهم المهمرى ، وإذا زمرة حتى إذا عرفتهم  أنهم ارتدوا بعدن على: ما شأنهم ؟ لال : أٌن ؟ لال إلى النار وهللا ، للت : فملت  هلم ،: رجل بٌنً وبٌنهم فمال 

على أدبارهم المهمري ، فال أراه ٌخلص منهم  إنهم ارتدوا بعدن: ما شأنهم ؟ لال : أٌن ؟ لال إلى النار وهللا ، للت : للت  هلم ،: خرج رجل بٌنً وبٌنهم ، فمال 
! " .. إالّ مثل همل النعم 
 .. (ع  )وبٌن الموم ، وتفسٌرات أهل البٌت تمول أنه اإلمام علً  (ص  ) نزع األموٌون من الحدٌث اسم الرجل الذي خرج بٌن النبً :المالحظة الثانٌة 

 
، ومن ٌجادل فً " عصمة األئمة " التً أسس لها األموٌون لتحل محل لاعدة " عدالة الصحابة "  حدٌث الحوض ٌنسف من األساس لاعدة :المالحظة الثالثة 

" ..  فً أصحابً إثنا عشر منافما ، منهم ثمانٌة ال ٌدخلون الجنة ولو ولج الجمل فً سم الخٌاط : "  ذكره مسلم فً صحٌحه يذلن فعلٌه بالحدٌث النبوي الذ
لتحسمهما ، فضال عن الولائع التً جرت ... - أفإن مات أو لتل ... وما دمحم إال رسول - إذن هذه مسألة واضحة المعالم فً حدٌث الحوض وجاءت آٌتا المائدة  

                                                                                               ..على األرض والتً تطابك آٌتً المائدة وحدٌث الحوض 
 

أول األحادٌث المتواترة بالمطلك فمد  ) ٌتشابه حدٌث الحوض إلى حد بعٌد مع أحادٌث متواترة أخرى رواها كبار الصحابة ، كحدٌث الغدٌر :المالحظة الرابعة 
، وحدٌث الثملٌن ، وحدٌث الطٌر ، وحدٌث الكساء ، وهذه حجة وافٌة علً المسلمٌن بأن تكون أهم األحادٌث المتواترة عندهم هً  ( من الصحابة 110رواه 

…  (ص  )تلن التً وردت فً أهل بٌت رسول هللا 
أنس بن مالن - أبً بن كعب : ، ومن هؤالء ما ٌلً  ( 477 / 475 ص 11ج راجع فتح الباري  ) من كبار الصحابة لمد روي حدٌث الحوض أكثر من ستٌن

جرٌر بن عبد - جابر بن عبد هللا - جابر بن سمرة - ثوبان مولى رسول هللا - ٌزٌد بن حبٌب - البراء بن عازب - عبد المطلب  حمزة بن- الحسن بن علً - 
عبد - عبد هللا بن عمرو بن العاص - عبد هللا بن عمر - عبد هللا ابن عباس  -زٌد بن أرلم - حذٌفة بن الٌمان - حذٌفة بن أسٌد - حارثة ابن وهب - البجلً  هللا

أبو برزة - أبو أمامة الباهلً - النواس بن سمعان - عمبة بن عامر الجهنً - سهل بن سعد – عثمان بن مظعون - عتبة بن عبد هللا السلمً - هللا بن مسعود 
 أم المؤمنٌن أم– أم المؤمنٌن عائشة - أسماء بنت أبً بكر  - أبو هرٌرة الدوسً - خولة بنت لٌس - أبو سعٌد الخدري - أبو ذر الغفاري - أبو بكرة - األسلمً 

                                                                                                         ... امرأة حمزة عم الرسول - سلمة 
 

هً ضوال األنعام ، فكم تكون للٌلة تلن الضوال فً المطٌع كثٌر العدد ، وهو تصوٌر : المذكورة فً الحدٌث األخٌر " همل النعم "  معنى :المالحظة الخامسة 
                                                          ..ٌعبر عن للة من ٌنجو من هؤالء الصحابة  (ص  )بالغ الدلة من أفضل من نطك بلغة الضاد 

 
ٌؤكد أن من تبع الحكام الظالمٌن سٌطرد أٌضا من ( ص ) عن عبد هللا ابن عمر عن النبً  ( 514 ص 9ج  ) روى أحمد فً مسنده :المالحظة السادسة 

ًَّ الَحوض  َصدَّلَُهم بِِكذبِِهم َوأَعانهم على ُظلِمِهم فَلٌَس ِمنًِّ ولَستُ  َسٌَُكوُن َعلٌَُكم أَُمَراُء ٌَأُمُرونَُكم بَِما اَل ٌفعلون فََمن: " الحوض  " .. ِمنهُ ، َولَن ٌرد َعلَ
 

 ربما كان الحدٌث الذي ذكرناه فً المالحظة السابمة علً لسان عبد هللا بن عمر هو الذي ٌمف وراء ندمه عند وفاته علً عدم نصرة اإلمام :المالحظة السابعة 
علً ، والجدٌر بالذكر أنه جالس األموٌٌن ولم ٌصل وراء احد من أئمة أهل البٌت ، وفً النهاٌة لم ٌشفع له ذلن عند أصحاب الشجرة الملعونة فً المرآن ، فمد 

  :لال معاوٌة  : 3882راجع حدٌث البخاري رلم  )سب معاوٌة الخلٌفة الثانٌة عمر فً حضور ابنه عبد هللا بعد أن سلمهم مفاصل الدولة كٌدا فً بنً هاشم 
فحللت حبوتً : فهال أجبته ؟ ، لال عبد هللا ابن عمر: من كان ٌرٌد أن ٌتكلم فً هذا األمر فلٌطلع لنا لرنه ، فلنحن أحك به منه ومن أبٌه ، لال حبٌب ابن مسلمة 

، لمد  لتل األموٌون بخطة من  (... الجمع وتسفن الدم  أحك بهذا منن من لاتلن وأبان على اإلسالم ، فخشٌت أن ألول كلمة تفرق بٌن :وهممت أن ألول 



بخطة من المغٌرة بن شعبة الذي أدخل أبا لؤلؤة إلى المدٌنة ضد رغبة الخلٌفة -  الخلٌفة الثانً - الحجاج عبد هللا فً أرذل عمره ، تماما كما فعلوها مع أبٌه 
.. عمر لتنفٌذ عملٌة االغتٌال رغم أنه هو الذي أسس لهم دولتهم الظالمة ، ثم تخلصوا من أبً لؤلؤة هم لٌموت بسره وادعوا أنه انتحر 

عن عبد هللا بن حبٌب ، أن عبد هللا  ( 229 ص 3ج ) ، وابن األثٌر فً أسد الغابة فً معرفة الصحابة  ( 371   ص1ج  )فً االستٌعاب ٌروى ابن عبد البر 
  ..(..أجد فً نفسً من أمر الدنٌا شٌئا إال أنى لم ألاتل الفئة الباغٌة مع علً  ما: بن عمر لال حٌن حضرته الوفاة 

 
"                                  :ما ٌلً  ( 98ص  )فً المعٌار والموازنة -  هـ 336توفً فً عام – لال أبو جعفر بن دمحم اإلسكافً 

غٌر أنه كان ٌؤثر الصواب عند هللا فً مخالفة الرأي  ، أو لغلط فً رأي ، فلم ٌؤت علً رضً هللا عنه فً أموره لسوء تدبٌر كان منه
ولد                                                                                                ..مخالفة رضا ربه  ، وال ٌؤثر الرأي فً

ابن عباس ، وعمار، والممداد ، وأبً أٌوب األنصاري ،  :كانت له خاصة من أهل البصائر والٌمٌن ، من المهاجرٌن واألنصار ، مثل
 ..الموت  الهٌثم بن التٌهان ، ولٌس بن سعد ، ومن أشبه هؤالء من أهل البصٌرة، واخترمهم وخزٌمة بن ثابت ، وأبً

والٌمٌن ، لٌس لهم صبر المهاجرٌن ، وال ٌمٌن  وحمل معه من العامة لوم لم ٌتمكن العلم من للوبهم ، تبعوه مع ضعف البصٌرة
ولصر  واتصلت بعضها ببعض ، وفنً أهل البصٌرة والٌمٌن ، وبمً من أهل الضعف فً النٌة ، األنصار ، فطالت بهم تلن الحروب ،

الراحة ، وتعلموا باألعالٌل ، فعندها لام فٌهم خطٌبا فمال  المعرفة، من لد سئموا الحرب ، وضجروا من المتل ، فدخلهم الفشل ، وطلبوا
 ......" .. أٌها الناس المجتمعة أبدانهم ، المختلفة أهواؤهم ، كالمكم ٌوهً الصم الصالب: " 

 
كان أعجوبة فً :  هـ فً لرٌه بٌن البصرة والكوفة تسمً اإلسكاف ، ٌمول عنه الذهبً فً سٌر أعالم النبالء 258 ولد أبو جعفر اإلسكافً فً عام :مالحظة ) 

 .. (الذكاء وسعة المعرفة مع الدٌن والتصون والنزاهة 

 
: ما ٌلً ( ع ) عما أحدثته لرٌش فً حك اإلمام علً  (18 ص 8ج  )فً شرح نهج البالغة -  هـ 656توفً فً – لال ابن أبً حدٌد 

ذكره ، وستر فضائله ، وتغطٌة خصائصه ، حتى محً  وهذا ٌدلن على أن علٌاً اجتهدت لرٌش كلها ، من مبدأ األمر فً إخماد" 
 " .. كافة إال للٌالً منهم فضله ومرتبته من صدور الناس

 
: أكثر من أصل الداء فً هذا الشأن ، فٌمول ما ٌلً  ( 58 ص 9ج  ) فً نفس المصدر وٌمترب ابن أبً حدٌد

 " ً منسٌاً ، ومات األكثر ممن ٌعرف خصائصه ، التً  ألن علٌاً دحضه األّوالن ، وأسمطاه ، وكسرا ناموسه بٌن الناس ، فصار نسٌا
ٌمّت به إال أنه ابن عم  ونشأ لوم ال ٌعرفونه ، وال ٌرونه إال رجالً من عرض المسلمٌن ، ولم ٌبك مما كانت فً أٌام النبوة وفضله ،

" .. ..وراء ذلن كله ، واتفك له من بغض لرٌش وانحرافها ما لم ٌتفك ألحد  الرسول ، وزوج ابنته ، وأبو سبطٌه ، ونسً الناس ما
 

: ٌصف فٌها كٌد لرٌش له ، كما ٌلً ( ع ) لإلمام علً  ( 299 ص 20ج  )ممالة فً نفس المصدر وٌورد ابن أبً حدٌد 
صوته وصٌته ، حتى أكل الدهر علٌنا  الناس نباهة لوم وخمول آخرٌن ، فكنا نحن ممن خمل ذكره ، وخبت ناره ، وانمطع فتأكد عند" 

 " .. وشرب
  

أن الحجاج بن الصمة لد لام بتحرٌض معاوٌة  (155ص  )فً األخبار الطوال -  هـ 282توفً فً عام  – ذكر أبو حنٌفة الدٌنوري
: ، فمال له ما ٌلً  (ع  )علً الخالفة فً أعماب ممتل عثمان بالصدام مع اإلمام علً 

 " ً ال ٌمولون إذا سكت ، وٌسكتون إذا نطمت ، وال ٌسألون إذا أمرت ، ومع  وإنً أخبرن ، أنن تموى بدون ما ٌموى ، ألن معن لوما
  " ..ٌمولون إذا لال وٌسألون إذا سكت علً لوم

 
: عن جٌش اإلمام علً ما ٌلً  ( 3351 ص 6ج  )فً تارٌخ األمم والملون -  هـ 310توفً فً عام  – ٌمول الطبري

لائدهم ، فكانوا ٌالحمون كل رسول ٌروح وٌجًء وٌظنون  كثرة تدخل الجنود فً شؤون (ع  )ومن مظاهر الفساد فً معسكر علً " 
" ..  كانت رسل معاوٌة تروح وتجًء فال ٌسأل أصحابه عن سبب ذهابهم ، وأخبار عودتهم بأمٌرهم الظنون ، بٌنما

 
بخصوص محاربة أهل العراق لمعاوٌة من دافع  ( 476ص  )فً صفٌن -  هـ 212توفً فً عام  – ذكر نصر بن مزاحم الكوفً

: الخوف من بطشه ما ٌلً 
أرى أن رجالن ال ٌمومون لرجاله ، ولست مثله ، فهو ٌماتلن على  :لال عمرو بن العاص لمعاوٌة فً صفٌن ، حٌن مرت لٌلة الهرٌر" 



 " .. ٌخافون من علً إن ظفر بهم تماتله على أمر آخر ، إن أهل العراق ٌخافون منن إن ظفرت بهم ، وأهل الشام ال أمر  وأنت
 

ٌصف فٌها الحال ( ع ) خطبة لإلمام علً  ( 130 ص 2ج  )فً نهج البالغة –  م 1905توفً فً عام  – ٌورد العالمة دمحم عبده
:: الذي أصبح علٌه جٌشه بعد صفٌن ، وذلن كما ٌلً 

ٌسٌغون الغصص ، وٌشربون الرنك؟ فمد وهللا لموا هللا  ما ضر إخواننا الذٌن سفكت دماؤهم وهم بصفٌن أن ال ٌكونوا الٌوم أحٌاءاً ،" 
أٌن عمار؟ وأٌن ابن التٌهان؟  دار األمن بعد خوفهم ، أٌن إخوانً الذٌن ركبوا الطرٌك ، ومضوا على الحك؟ فوفاهم أجورهم ، وأحلهم

ثم ضرب بٌده على : الذٌن تعالدوا على النٌة، وأبردوا برؤوسهم إلى الفجرة ؟ لالوا وأٌن ذو الشهادتٌن ؟ وأٌن نظراؤهم ، من إخوانهم
أحٌوا السنة   أّوه على إخوانً الذٌن لرؤوا المرآن فأحكموه ، وتدبروا الفرض فألاموه ،:لحٌته الشرٌفة الكرٌمة ، فأطال البكاء ، ثم لال 

 " .. فاتبعوه ، وأماتوا البدعة ، دعوا للجهاد ، فأجابوا ، وثموا بالمائد
 

نص الرسالة التً بعثها عبد هللا بن وهب الراسبً  ( 370 ص 2ج  )فً أنساب األشراف -  هـ 297توفً فً عام  – ٌذكر البالذري
: ٌعترف فٌها بخطئه النضمامه إلً الخوارج ، فٌمول ما ٌلً  (ع  )األزدي إلً اإلمام علً 

وأشباههم ، اشتمل علٌن من ال فمه له فً الدٌن ،  عمار بن ٌاسر ، وأبو الهٌثم ابن التٌهان ،: فلما حمٌت الحرب ، وذهب الصالحون " 
: ثم ٌذكر الراسبً لصة التحكٌم ، وٌعترف بما كان منهم فٌها فٌمول... الخ .. األشعث بن لٌس وأصحابه :وال رغبة له فً الجهاد ، مثل

 " .. وكانت منا فً ذلن هفوة
 

، ولد هلن الراسبً فً معركة النهروان  (ع  )  لاد عبد هللا بن وهب الراسبً المٌادة العسكرٌة للخوارج واختاروه إماما لهم بدال عن اإلمام علً :مالحظة ) 
 .. (!  هـ ، فكانت نهاٌته فً مواجهة إمام عصره 38فً صفر من عام 

 

.. سنواصل الحدٌث ، فإلً لماء – إن شاء هللا - فً الحلمة المادمة 
 

رائف دمحم الوٌشى  
أمرٌكا - مٌزورى – سانت لوٌس 

elwisheer@yahoo.com 
: وعنوانها كما ٌلً " ثوار مصر " تابع مماالت سابمة  لكاتب الممال على مدونته 

www.thowarmisr.com 
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